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Preàmbul

Enguany fa 21 anys que vam començar a celebrar la Setmana
Universal de Pregària per a la Unitat dels Cristians amb una
publicació semblant a la que teniu a les mans. L’exemplar de 2016 és
doncs el número 22 de la sèrie. Però no és pas un exemplar més.
Volem “proclamar la grandesa del Senyor” pels molts anys en els
quals hem après a veure la ‘grandesa’ del Senyor en les relacions de
veritables germans que els cristians de diverses confessions cristianes
tenim i sostenim actualment a la nostra terra.
Per damunt de les misèries del nostre egoisme, de les
constriccions de les nostres estructures confessionals, que sempre
volem considerar “els germans separats” com “els altres”, Déu, en la
manifestació de la seva Misericòrdia que és Jesús el Crist, ens fa
comprendre que hem de retrobar el veritable camí: l’amor de Déu
manifestat en Jesucrist.
Avui, en el nostre entorn, el més petit i el més gran com és
Europa, trobem com si també els cristians encara no han trobat que
són veritablement “el poble de Déu” i que van, esperitats, cercant
paràmetres humans, polítics, econòmics, socials i ideològics, per
trobar la sortida vàlida a unes situacions que els depassen
completament.
Els cristians de Letònia han preparat aquest any els textos per a la
nostra setmana de pregària per a la unitat dels cristians.
Un text d’ells pot servir-nos notablement als “vells cristians” que
vivim a Catalunya: “Sant Pere diu a l’Església de la primera hora
que, en la seva recerca de sentit, abans de trobar l’evangeli, no era
poble. Però ara, en acollir la crida, com a llinatge escollit, amb el
poder de la salvació de Déu en Jesucrist, ha esdevingut poble de Déu.

Aquesta realitat té lloc pel baptisme, comú a tots els cristians; per ell
naixem de nou per l’aigua i l’Esperit Sant (cfr. Jn 3,5). Pel baptisme
morim al pecat i renaixem amb Crist per a la nova vida de la gràcia
en Déu. Aquest repte ens demana de ser conscients de la nostra nova
identitat en Crist en tots els moments de la nostra vida”.
És un text molt bonic i molt suggerent, però, que ens proposa als
cristians de casa nostra no poques preguntes pel que fa als nostres
paràmetres en el treball, en la pregària i en les relacions
ecumèniques. El que hem treballat durant més de cinquanta anys a
Catalunya, s’acomoda exactament a la pregària de Jesús el Crist en
l’Últim Sopar? O hem bastit tot un edifici que humanament és molt
remarcable des d’una angolatura social, teològica i interconfessional,
però poc consistent des d’una perspectiva evangèlica d’acceptació de
la voluntat del Crist?
L’any 2016 pot ser un moment important, donada la situació en la
qual vivim en l’àmbit local i mundial, per preguntar-nos: Com
entenem la nostra crida comuna a ser “poble de Déu”?
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«Procameu la grandesa del Senyor»
cfr Pe 2,9

Introducció
1. Introducció al tema de l’any 2016:
1. Antecedents històrics
El baptisteri més antic de Letònia és del temps de sant Meinhard,
el gran evangelitzador d’aquelles terres. Antigament estava situat a la
catedral d’Ikskile. Avui ocupa el centre de la catedral luterana de
Riga, la capital del país. L’emplaçament del baptisteri, a tocar del
bell púlpit de la catedral, parla eloqüentment de l’estreta relació que
hi ha entre el baptisme i la predicació i, alhora, de la crida als batejats
a proclamar les gestes del Senyor. Aquesta crida és el tema de la
Setmana de pregària per la unitat cristiana de 2016. Inspirant-se en
els dos primers versets de la primera carta de sant Pere, membres de
les diverses Esglésies letones han preparat els suports que ara
presentem per a aquesta setmana.
Hi ha vestigis arqueològics suficients per pensar que el
cristianisme fou introduït a Letònia per missioners bizantins al llarg
del segle Xè. La majoria de relats, però, situen el cristianisme letó als
segles XIIè i XIIIè i l’adscriuen a l’acció evangelitzadora de sant
Meinhard i d’altres missioners arribats més tard. La capital, Riga,
fou de les primeres ciutats a adoptar les idees de Luter, al segle
XVIè. Durant el segle XVIIIè, els missioners moravians (els germans
de Herrnhut) s’esforçaren molt per reanimar i aprofundir la fe
cristiana a tot el territori. L’any 1918, gràcies als seus descendents
s’assenyalaren els fonaments sobre els quals hom aconseguí la
independència del país.
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El passat, amb alternatives conflictives de gran sofriment, ha
comportat conseqüències molt dures per a la vida de l’Església
letona. Malauradament hem de reconèixer que, en emparar-se amb la
força, alguns dels primers missioners van posar en entredit l’essència
mateixa del missatge evangèlic. En conseqüència, la terra letona ha
estat camp de batalla religiós i polític de diverses potències nacionals
i confessionals. Les majories polítiques sobrevingudes en diverses
regions del país han significat freqüentment nous plantejaments
confessionals. Com a resultat, Letònia és avui una cruïlla on podem
trobar catòlics, protestants i ortodoxos. Cap d’aquestes tradicions
cristianes és, tanmateix, dominant.
La primera existència de Letònia com a estat, del 1918 al 1940,
s’inicià l’endemà mateix de la primera guerra mundial, amb la
conseqüent caiguda dels imperis rus i alemany. La segona guerra
mundial, amb els anys que vingueren després, d’ideologies
totalitàries i anticristianes – nazisme i comunisme ateus -, fins al
col·lapse de la Unió Soviètica, el 1991, foren temps de devastació
per a la terra i poble letons. Els cristians oferiren junts el
testimoniatge de l’evangeli fins al martiri. El museu del bisbe
Sloskans, a Letònia, evoca aquest testimoniatge amb la llista dels
màrtirs ortodoxos, luterans, baptistes i catòlics. Els cristians, en
suportar tortures i exili per la seva fe en Jesucrist, feren l’experiència
del sacerdoci reial, del qual parla sant Pere. El sofriment compartit
creà entre ells una comunió fonda. Visqueren el sacerdoci baptismal
i, units a Jesucrist, oferiren els seus sofriments pel bé de tothom.
La compartició del cant i de la pregària, inclòs l’himne nacional
Que Déu beneeixi Letònia, fou molt rellevant en la lluita del país per
la seva independència l’any 1991. A moltes esglésies de la ciutat
hom pregà fervorosament per la llibertat. Units en el cant i en la
pregària, ciutadans desarmats aixecaren barricades als carrers de
Riga i forts, fent-se costat, s’atreviren a desafiar els tancs soviètics.
Les llargues nits del totalitarisme del segle XXè, però,
disminuïren la confiança de molta gent en Déu Pare, en Jesucrist, la
seva revelació, i en el do de vida en plenitud que ve de l’Esperit Sant.
Feliçment, el període post soviètic ha propiciat temps de renovació
per a les Esglésies. Molts cristians es reuneixen en petits grups per
pregar i celebrar actes ecumènics. Són conscients que la llum i la
gràcia de Crist no han penetrat prou el poble letó i, per això, treballen
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i preguen per tal que les ferides del passat, ètiques i ideològiques, se
cicatritzin per sempre.
La crida per esdevenir poble de Déu
Sant Pere diu a l’Església de la primera hora que, en la seva
recerca de sentit, abans de trobar l’evangeli, no era poble. Però ara,
en acollir la crida, com a llinatge escollit, amb el poder de la salvació
de Déu en Jesucrist, ha esdevingut poble de Déu. Aquesta realitat té
lloc pel baptisme, comú a tots els cristians; per ell naixem de nou
per l’aigua i l’Esperit Sant (cf Jn, 3,5). Pel baptisme morim al pecat i
renaixem amb Crist per a la nova vida de la gràcia en Déu. Aquest
repte ens demana de ser conscients de la nostra nova identitat en
Crist en tots els moments de la nostra vida..
Com entenem la nostra crida comuna a ser “poble de Déu”?
Com manifestem la nostra identitat baptismal com a “sacerdoci
reial”?
L’Escolta de les geste de Déu?
El baptisme ens obre a l’aventura d’un nou itinerari de la fe. El
cristià novell troba el seu lloc unit al poble de Déu d’una generació a
l’altra. La paraula de Déu - les Escriptures a partir de les quals els
cristians de totes les tradicions preguen, estudien i reflexionen -,
estableix entre ells, tot i ser incompleta, una comunió real. En
compartir els textos sagrats de la Bíblia, en efecte, coneixem i
admirem les gestes de Déu en la història de la salvació: l’alliberació
del seu poble de l’esclavitud d’Egipte i, a través de la més gran de les
seves gestes, la resurrecció de Jesús d’entre els morts, que ens
introdueix tots a una nova vida. La lectura orant de la Bíblia emmena
tot cristià vers el reconeixement de les gestes de Déu en la seva
pròpia vida.
Per quins camins veiem les “gestes” de Déu i hi responem: en el
culte i el cant, en el treball per la justícia i la pau?
Com valorem les Escriptures, la paraula de vida que ens crida a
viure cada dia més en unitat i fidelitat a la missió?
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Resposta i proclamació
Déu no ens ha escollit en virtut d’un privilegi. Ens ha fet sants,
però no pas millors que els altres sers humans. Ens ha escollit per un
objectiu precís. Som sants si ens comprometem a servir Déu, i,
servir-lo, vol dir comunicar el seu amor a tota la humanitat. Ser un
poble sacerdotal vol dir servir tot el món. Ara, els cristians responem
a la crida baptismal i testimoniem les “gestes” de Déu per una
varietat de camins immensa.
La guarició de les ferides: les guerres, els conflictes i les
violències de tota mena han colpit la vida afectiva i relacional del
poble letó i de molts altres pobles. La gràcia de Déu ens ajuda a
suplicar el perdó pels obstacles que uns i altres posem a la
reconciliació i la guarició, a la misericòrdia i a la santedat.
La recerca de la veritat i la unitat. La consciència de la nostra
identitat comuna en Crist ens invita a treballar per respondre a les
qüestions que encara ens divideixen com a cristians. Com els
deixebles d’Emmaús, hem de compartir les nostres experiències i
descobrir que Crist és enmig nostre, en el nostre pelegrinatge comú.
Activament compromesos per la dignitat humana. Els cristians,
que hem passat de les tenebres a la llum admirable del Regne,
reconeixen la dignitat extraordinària de tota vida humana. A través
dels projectes socials i caritatius comuns allarguem la nostra mà als
pobres, als necessitats, als drogoaddictes i als marginats.
Conscients del nostre compromís comú per la unitat cristiana, de
què hem de demanar perdó en concret?
Puix que som coneixedors de la misericòrdia de Déu, estem o no
compromesos amb projectes socials i caritatius juntament amb altres
cristians?
Introducció als textos restants
En la celebració ecumènica solem servir-nos de símbols bíblics, –
el ciri encès i la sal–, per expressar visiblement les gestes que, com a
cristians batejats, som cridats a anunciar a tot el món. Jesús recorre a
aquestes dues imatges bíbliques en el sermó de la muntanya (cfr Mt
5,13-16). Ambdues expressen la nostra identitat de cristians:
Vosaltres sou la sal... Vosaltres sou la llum... i ens diuen alhora
quina és la nostra missió: Sal de la terra... Llum del món...
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La sal i la llum són les imatges d’allò que els cristians han
d’oferir als homes i dones del nostre temps: rebem una paraula de
Déu, que és goig i vida, una vida sovint fràgil i buida; i ens servim
d’una paraula de gràcia per guiar i ajudar la gent a veure’s i situar-se
en el seu món.
Oportunament hom demanà a representants de diverses iniciatives
ecumèniques de Letònia de reflexionar sobre el tema escollit per a
2016, a la llum de la seva experiència particular. Les seves
aportacions han servit per confegir els suports que ara proposem per
als vuit dies de la setmana.
2. Les eines que aquí us oferim:
Els delegats diocesans i directors de la Comissió interdiocesana
d’Ecumenisme i Relacions interreligioses som conscients que, en la
major part de les celebracions d’aquesta setmana de pregària, no
fareu la celebració de la Paraula proposada interconfessionalment,
sinó que la majoria us unireu a la pregària mitjançant la celebració
eucarística. D’aquí aquests subsidis.
2.1. Per a les Celebracions Eucarístiques
Pel que pertoca a l’eucologia els responsables de la celebració
teniu diverses opcions. Nosaltres us facilitem només una monició
d’introducció inspirada en el comentari diari del text
interconfessional, unes invocacions per a la tercera forma de l’acte
penitencial i un formulari de pregària universal. Personalitzar-ho ja
depèn de la celebració de cadascú. Ni cal fer-ho servir tot, ni cal
obligar-se a res del que només volen ser uns subsidis. També
s’indiquen per als vuit dies les possibilitats litúrgiques opcionals i els
recursos que dóna el Missal. El “lema” diari pot també ajudar a
orientar l’homilia en sintonia amb la pregària ecumènica.
Pel que fa al leccionari ens sembla millor respectar el ferial o
santoral, ja que, sigui pel diumenge o les festes incloses dins la
setmana, no sempre és possible seguir les lectures proposades a la
celebració interconfessional. Val més reservar aquestes per a les
celebracions de la Paraula (on es faci trobada interconfessional) o per
a la pregària personal o de grup.
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En tots aquests ajuts hi ha poc de creació i molt de recollit aquí o
allà. Només volem fer el servei de donar veu i cor a la pregària per la
unitat de les Esglésies cristianes fent que no l’abandonem per falta de
mitjans. Gràcies a tots els qui hi han treballat abans que nosaltres!
Aquesta no és tampoc l’última adaptació. Cada Església local és
irrepetible; té les seves festes, contextos, preocupacions. Una bona
preparació ha de preveure-ho i donar-los-hi el seu propi lloc. Depèn
dels responsables més immediats.
2.2. Per a les celebracions de la Paraula
En els actes de culte que no contemplin la celebració de
l’Eucaristia, siguin interconfessionals, confessionals amb gent
d’altres confessions o com a convidats, o simplement confessionals,
es poden emprar els esquemes de la segona part amb les pregàries
lletàniques de la primera. En aquestes celebracions si que convé
emprar i llegir els textos indicats per a cada dia.
Altres instruments, esquemes i textos de pregàries són al vostre
abast a les delegacions diocesanes:
• Barcelona: Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions
Interreligioses, c/ Sant Pau, 101 (Pquia.) 08001 – Barcelona,
Tel. 933238874 – ecumenisme@ecumenisme.cat
• Eivissa: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, c/Pedro
Francès, 12, 2on, 07800 – Eivissa, Tel. 971312774 Fax. 971
312476 – ecumenismeivissa@obispadodeibiza.es
• Girona: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pl. Vi, 2, 17004
– Girona, Tel 972412720 / ecumenisme@bisbatgirona.cat
• Lleida: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Carrer de Bisbe,
1, 25002 – Lleida, Tel. 973 26 86 28 Fax. 973272972
• Mallorca: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Seminari, 4,
07001 – Palma de Mallorca, Tel. 971 71 65 92
• Menorca: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Ca’l Bisbe, 8,
07760 – Ciutadella (Menorca), Tel. 971 380 343
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• Sant Feliu de Llobregat: Delegació Diocesana d’Ecumenisme
i Relacions Interreligioses, c/Armenteres, 35, 08980 – Sant
Feliu de Llobregat, Tel. 936327630 Fax 936327631
ecumenisme@bisbatsantfeliu.cat
• Solsona: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pl. Palau, 2,
25280–Solsona, Tel. 973480951 / miquelangeltarin@yahoo.es
• Tarragona: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pla de
Palau, 2, 43003 – Tarragona, Tel. 977233412 Fax. 977251847
/ relacions.interconfessionals@arqtgn.cat
• Terrassa: Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions
Interreligioses, Faraday, 108, 08224–Terrassa Tel. 937880467
/ delegacioecumenisme@bisbatdeterrassa.org
• Tortosa: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Cruera, 9,
43500 - Tortosa, Tel. 977440700 Fax. 977440378
• Urgell: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pati de Palau,15, 25700 - La Seu d’Urgell (Lleida), Tel. 973350054 Fax.
973352230
• Vic: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Santa Maria, 1,
08500 – Vic, Tel. 93 883 26 55 Fax. 93 889 43 89
3. Suggeriments
3.1. Serà bo que des de les comunitats catòliques es procuri
connectar amb les altres esglésies o comunitats (no catòliques) que hi
ha en el territori o demarcació parroquial. És millor que aquesta
visita la faci el rector o el responsable de la comunitat.
3.2. Aquesta visita pot donar la possibilitat de fer alguna
celebració o acte interconfessional convidant al pastor o fidels
d’aquella església, demanant una intervenció activa. Com que la
iniciativa prové de l’església catòlica s’entén que l’acte es fa en
aquesta església.
3.3. Si pot ésser –el més ideal– de comú acord es poden fer dos
actes, un a cada lloc de culte.
3.4. Si en aquell territori parroquial hi ha més esglésies no
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catòliques, també caldrà posar-se en contacte. Veure les possibilitats
de fer més actes o un de sol que aplegui a totes les comunitats.
3.5. Si no hi ha cap acord, els catòlics poden anar en alguns dels
actes de culte de les esglésies catòliques de la demarcació. És una
presència senzilla que fa apropar les dues esglésies. “Si ells no
vénen, hi anem nosaltres”.
3.6. Per al contingut de la celebració interconfessional, hom pot
fer servir els textos oficials de la Setmana de la Unitat. Es poden triar
les lectures bíbliques, utilitzant alguna de les pregàries que més
s’avinguin al lema de la Setmana.
3.7. Si no es fa la celebració interconfessional, fer una celebració
que segueixi la mateixa proposta del Consell Ecumènic i del Pontifici
Consell Ecumènic.
3.8. En les misses, quan la normativa litúrgica ho permet,
celebrar la missa votiva per la unitat dels cristians. Sempre la
pregària dels fidels pot ser per aquesta noble intenció. Almenys que
la pregària conclusiva sigui la de proposta del Consell Ecumènic.
Comissió Interdiocesana d'Ecumenisme
i Relacions Interreligioses de
Catalunya i les Illes
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Text Bíblic per a l'any 2016
1Pe 2,9

Però vosaltres sou llinatge escollit, casa reial, comunitat sacerdotal,
nació santa, poble que Déu s’ha reservat, perquè proclameu la lloança
d’aquell qui us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable.
Traducció de la Bíblia Interconfessional
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I. CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA

Dia Primer
Dilluns, dia 18 de gener de 2016
Removeu la pedra
MISSA FERIAL O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA
EN LES MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT,

APÈNDIX A LA 2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11). LECCIONARI FERIAL

Monició inicial
El lema d’enguany és “Proclameu la grandesa del Senyor” (cfr
1Pe 2, 9). Els cristians constituïm un poble sant cridat a reconèixer i
proclamar la grandesa, les gestes, la lloança... d’aquell que ens ha
cridat de les tenebres a la seva llum admirable. Units als cristians de
totes les denominacions manifestem el nostre agraïment al Déu que
en Jesucrist ens ha constituït com a poble sacerdotal amb una lloança
que no afegeix res a la grandesa del Senyor, cert, però que a nosaltres
sí que ens millora.
L’evangeli d’avui ens demana una gran capacitat de renovació,
un canvi radical de mirada per poder acollir la novetat sorprenent de
l’Evangeli: El vi nou en bots nous.

Invocacions
Demanem al Senyor que renovi el nostre cor perquè puguem
acollir plenament la gran novetat del seu perdó incondicional.
• Vós, heu estat el primer a estimar-nos i nosaltres no sabem
estimar, Senyor...
• Vós ens feu lliures per al bé i no sabem correspondre-us,
Crist...

16

• Vós ens convideu a la llum i nosaltres preferim la tenebra,
Senyor...

Pregària Universal
Demanem al Senyor que ens ajudi a descobrir les mancances del
nostre món i ens il·lumini per a corregir-les. R/. Doneu-nos la vostra
llum.
• Perquè	
   els	
   cristians	
   de	
   totes	
   les	
   Esglésies	
   sapiguem	
  
descobrir	
  plenament	
  la	
  novetat	
  que	
  proposa	
  l’evangeli	
  i	
  canviem	
  
la	
  distància	
  educada	
  per	
  fraternitat	
  càlida.	
  Preguem	
  el	
  Senyor.	
  
• Perquè	
  totes	
  les	
  esglésies	
  siguem	
  fonts	
  d’aigua	
  fresca	
  al	
  bell	
  
mig	
   de	
   la	
   plaça	
   del	
   poble,	
   espais	
   on	
   sigui	
   agradable	
   la	
   trobada	
  
fraterna.	
  Preguem	
  el	
  Senyor.	
  
• Perquè	
   totes	
   les	
   esglésies	
   visquem	
   intensament	
   una	
  
espiritualitat	
   de	
   comunió	
   amb	
   tots	
   els	
   qui	
   creuen	
   en	
   Crist.	
  
Preguem	
  el	
  Senyor.	
  
• Perquè	
  totes	
  les	
  esglésies	
  sapiguem	
  dialogar	
  fraternalment	
  
amb	
  tots	
  els	
  qui	
  no	
  creuen	
  en	
  Crist.	
  Preguem	
  el	
  Senyor.	
  
Escolteu Pare les nostres peticions i doneu a tots els cristians el
do de la unitat i de la pau. Per Crist Senyor nostre.

Dia Segon
Dimarts, dia 19 de gener de 2016
Cridats a ser missatgers de la joia
MISSA FERIAL O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA
EN LES MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT,

APÈNDIX A LA 2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11). LECCIONARI FERIAL

Monició
No pot ser que el legalisme ens aclapari; hem de ser missatgers
d’una fraternitat que n’ompli de goig. El bé de les persones està per
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damunt de totes les normes litúrgiques, de les tradicions, per més
arrelades que estiguin. El dissabte és per a l’home i no l’home per
al dissabte. La glòria de Déu és el bé de l’ésser humà. La millor
lloança a Déu és l’esforç per la justícia misericordiosa a l’estil de
Déu, manifestada per la paraula i les accions de Jesucrist. Imitem-lo
amb l’ajut de la seva gràcia.

Invocacions
Ens costa tant l’esforç per la justícia que fàcilment caiem en la
injustícia, que és el pecat. Demanem el perdó de les nostres
mancances i la capacitat de percebre la indulgència de Déu.
• Allibereu-nos del fariseisme, Senyor...
• Allibereu-nos del legalisme, Crist...
• Allibereu-nos de la duresa de cor, Senyor...

Pregària Universal
Preguem Déu, estimats germans, perquè tinguem el seny que
escau als deixebles de Jesucrist. R/. Escolteu-nos Pare.
• Perquè posem per damunt de tot el bé de les persones. Preguem
el Senyor.
• Perquè no posem obstacles a la misericòrdia de Déu. Preguem
el Senyor.
• Perquè sapiguem viure en l’alegria de la senzillesa. Preguem el
Senyor.
• Perquè en la tasca de recerca de la unitat posem l’amor fratern
com a màxima prioritat. Preguem el Senyor.
Feu-nos eficients, Senyor, a transmetre a tothom la necessitat de
posar el bé de les persones per damunt de tot. Per Crist Senyor
nostre.
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Dia tercer
Dimecres, dia 20 de gener de 2016
El testimoniatge de la fraternitat
MISSA FERIAL, DE LA MEMÒRIA DE SANT FABIÀ O DE LA DE SANT
SEBASTIÀ O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA EN LES
MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT, APÈNDIX A LA

2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11). LECCIONARI FERIAL

Monició Inicial
L’evangeli ens presenta Jesucrist indignat i entristit per la duresa
de cor dels fariseus. La confrontació amb els legalistes va pujant de
to. El legalisme o fariseisme rigorosos dificulten la fraternitat en
posar, com ahir, el bé de les persones per sota del compliment de la
llei. El legalisme és trist. La fraternitat, en canvi, comporta alegria.
Visquem alegres el manament de l’amor al proïsme per damunt de
tot.

Invocacions
Sabem que el deure de la fraternitat no el portem massa bé.
Sabem que sovint posem els nostres interessos egoistes i tristos per
sobre del bé dels altres. Demanem-ne perdó.
• Vós que us heu lliurat del tot per alliberar-nos de tota opressió,
Senyor...
• Vós que us heu fet germà abnegat de tots els éssers humans,
Crist...
• Vós que ens heu revelat el Pare desitjós de la nostra felicitat,
Senyor...

Pregària Universal
Preguem Déu germanes i germans perquè sapiguem avançar
cap a una actitud més fraternal envers tothom. R/. Escolteu-nos,
Senyor.
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• Perquè l’Església una, santa, catòlica i apostòlica sigui
testimoni fidel de l’alliberament que ens ha dut Jesucrist. Preguem al
Senyor.
• Perquè les diverses denominacions cristianes creixin en amor
fratern i en un tracte mutu amable i afectuós. Preguem el Senyor.
• Perquè els cristians perseguits per causa de llur fe sàpiguen
estimar els que els persegueixen. Preguem el Senyor.
• Perquè les autoritats polítiques d’arreu del món posin el bé de
totes i cada una de les persones per damunt de tot altre interès o
finalitat.
Senyor, Vós sempre ens escolteu amb màxima paciència, doneunos el que ens convé i forces per aconseguir-ho. Per Crist Senyor
nostre.

Dia quart
Dijous, dia 21 de gener de 2016
Un poble sacerdotal cridat a proclamar l’Evangeli
SANT FRUCTUÓS (Fruitós), bisbe i AUGURI I EULOGI, diaques i màrtirs.
PROPI: SANTORAL (MISSAL I LECCIONARI), GLÒRIA. PREFACI DE MÀRTIRS

Monició Inicial
Celebrem la festa dels sants Fructuós o Fruitós, bisbe, i Auguri i
Eulogi, els seus diaques, màrtirs a Tarragona l’any 259. Són els
protomàrtirs de l’Església en les nostres terres, el testimoni cert més
antic de la presència del cristianisme, deixant de banda la improbable
vinguda de Sant Pau.
Posseïm les Actes autèntiques de llur martiri. Hi consta que tot
anant a l’amfiteatre, Sant Fruitós va dir: “Em cal tenir al pensament
l’Església catòlica, estesa d’Orient a Occident”. En aquest cas
“Catòlica” vol dir simplement la totalitat de les Esglésies locals que
conformen l’única Església de Crist.
Tinguem nosaltres aquest esperit d’universalitat que tenia Sant
Fruitós i preguem i esforcem-nos per recompondre aquella catolicitat
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de què parlava Sant Fruitós. Tots tres són expressió d’un poble
sacerdotal que proclama l’evangeli fins a donar la vida.

Invocacions
Davant Déu, reconeguem la tebior del nostre testimoni i
demanem-ne perdó.
• De les nostres debilitats a l’hora de donar testimoni de la
nostra fe, Senyor...
• De la migradesa de la nostra esperança, Crist...
• De les nostres manques de caritat, Senyor...

Pregària Universal
Exercint la nostra condició de poble sacerdotal preguem els uns
pels altres al Senyor perquè l’evangeli que proclamem mogui a fons
els nostres cors i els cors de tots els nostres germans. R/. Escolteunos Senyor.
• Per tots els cristians de les nostres terres perquè visquem la fe
amb la mateixa fermesa dels nostres primers màrtirs. Preguem el
Senyor.
• Per tots els cristians de les nostres terres perquè manifestem
amb el nostre viure la mateixa esperança en la vida eterna que van
manifestar els nostres màrtirs. Preguem el Senyor.
• Per tots els cristians de les nostres terres perquè manifestem la
nostra caritat amb el compromís actiu pel benestar de tothom.
Preguem el Senyor.
• Per tots els cristians de les nostres terres que, com Sant Fruitós,
tinguem sempre en el nostre cor totes les Esglésies des d’Orient fins
a Occident. Preguem el Senyor.
Escolteu Senyor les nostres súpliques i per la intercessió dels
sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi doneu a tots els qui
confessen el nom de Jesucrist la fermesa de la fe, l’alegria de
l’esperança i l’ardor de la caritat. Per Crist Senyor nostre.
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Dia cinquè
Divendres, dia 22 de gener de 2016
La fraternitat dels Apòstols
MISSA FERIAL O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA
EN LES MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT,

APÈNDIX A LA 2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11). LECCIONARI FERIAL.

Monició Inicial
L’elecció de Jesús, escollint els apòstols, creà en ells un nou
vincle, l’amor fratern. Jesús ens crida a obrir les portes, sense por,
amb les altres confessions cristianes i mirar-nos amb esperit de
reconciliació i de pau. Això fa possible viure un testimoniatge comú,
sobretot en moments d’adversitat. Davant les ideologies totalitàries
(el nazisme i comunisme), els cristians de Letònia van saber
descobrir el sacerdoci baptismal i oferir els seus sofriments com a
signe de fortalesa en el Senyor.

Invocacions
Cridats per Jesús a viure en comunió amb Ell, demanem
humilment el seu ajut.
• Amor, que no deixa mai d’estimar-nos, Senyor...
• Llum, que vol viure en els nostres cors, Senyor...
• Consol de les nostres ferides, Senyor...

Pregària Universal
Demanem a Déu, que ens reconforti i no defallim mai per trobar
camins que ens ajudin a viure l’amor fratern de tots els cristians. R/
Escolteu-nos, Pare.
• Perquè els cristians de totes les Esglésies no mostrem
indiferència i cerquem conèixer-nos cada dia més. Preguem al
Senyor.
• Perquè Crist augmenti la nostra fe i siguem dòcils a la seva
Paraula. Preguem al Senyor.
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• Perquè aviat arribi el dia en què tots els qui creiem en Crist
puguem compartir el pa i el calze d’una mateixa Eucaristia. Preguem
el Senyor.
• Perquè la pau, la llibertat i la justícia vagi arrelant cada dia més
en el nostre món, sempre amenaçat per la discòrdia i la violència.
Preguem el Senyor.
• Per nosaltres, que celebrem aquesta Eucaristia, que el Déu
Altíssim es compadeixi de tots nosaltres i ens aculli sempre a
l’ombra de les seves ales. Preguem el Senyor.
Escolteu Pare les nostres peticions i doneu a tots els cristians el
do de la unitat i de la pau. Per Crist Senyor nostre.

Dia sisè
Dissabte, dia 23 de gener de 2016
Escolteu aquest somni
SANT ILDEFONS O VOTIVA

(PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA

PER A MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT, APÈNDIX
A LA 2ª EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11).

LECCIONARI FERIAL

Monició Inicial
Viure, desperts, interiorment, el somni de la unitat dels cristians.
Sentir el desig fervent que les ferides quedin guarides. L’Esperit Sant,
que ens guia contínuament per aquest camí àrid, farcit d’obstacles.
Gràcies a Ell, hem aconseguit el darrer pas per arribar a la meta tan
esperada. Jesús, el Nostre Senyor, ja pot entrar i viure amb els
deixebles en una única casa, en una sola Església, on la gent pugui
reunir-s’hi i el món sigui testimoni d’aquesta obra de Déu. Preguem,
mirem al nostre Pare del cel, amb esperança, perquè aquest somni es
compleixi, seguint la seva voluntat.

Invocacions
La història de la salvació, va arribar finalment a la plenitud.
Jesús, el Fill de Déu, ens ha redimit i ens condueix a viure la

23

comunió amb el Pare. Demanem, doncs, la seva gràcia, sentint-nos
perdonats.
• Pare del cel, que ens mires, benigne, Senyor...
• Jesús, Salvador nostre, Senyor...
• Esperit Sant, Defensor i Guia, Senyor...

Pregària Universal
Preguem a Déu, estimats germans, perquè el somni de la unitat
dels cristians, deixi un dia de ser-ho, per esdevenir una realitat. R/.
Escolteu-nos Pare.
• Perquè totes les confessions cristianes (Ortodoxos, Evangèlics i
Catòlics), ens sentim units, per aquest íntim desig de comunió
fraterna. Preguem el Senyor.
• Perquè no posem obstacles al camí de la Unitat i siguem
perseverants en obeir la voluntat de Déu. Preguem el Senyor.
• Per les santes Esglésies de l’orient, que Maria, la Mare de Déu,
intercedeixi per tots nosaltres i seguim aquella indicació, adreçantnos a Jesús, en les noces de Canà: “Feu tot el que ell us digui”.
Preguem el Senyor.
• Pels cristians de les comunitats reformades, que continuïn
fidels a la Paraula de Déu. Que ens obrim cada dia més a l’esperança
de retrobar-nos per acabar sent, tots plegats, un sol ramat, sota el
guiatge del Bon Pastor. Preguem el Senyor.
• Pels cristians perseguits arreu del món. No oblidem mai els
seus sofriments i el seu testimoniatge i que Déu, el nostre Pare,
alimenti en la comunitat internacional l’aspiració de solucionar
definitivament aquests greus conflictes. Preguem el Senyor.
• Per nosaltres, que celebrem aquesta Eucaristia, que l’amor del
Crist ens comprometi a pregar i a treballar per la unitat. Preguem el
Senyor.
Acolliu, Senyor, aquestes peticions, i et supliquem, que podem
descobrir per la teva Misericòrdia els teus camins de justícia i de
pau. Per Crist Senyor nostre.
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Dia setè
Diumenge, dia 24 de gener de 2016
Dóna’m aigua
DIUMENGE III DE DURANT L’ANY (PER LA UNITAT, MR. 875; MISSA DEL
DIUMENGE, GLÓRIA, CREDO, PREFACI PER ALS DIUMENGES DE DURANT L’ANY)

Monició Inicial
La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, és font
d’acolliment mutu. La pregària i l’amistat és una immillorable
disposició dels cristians per estar atents a les necessitats
d’evangelització. I la unió entre tots els cristians pot ésser un
testimoniatge prolífic en el món d’avui, dividit i trasbalsat per l’odi i
les guerres. Per això, com els cristians de la petita vila de Madona,
que van obrir una capella, disposada amb elements de les tradicions
luterana, catòlica i ortodoxa per trobar-se i pregar durant tot l’any,
caldria que nosaltres imitéssim aquest inequívoc signe de restar
junts. Que no quedi només en una setmana. Que el Senyor ens obri
els ulls i ens alliberi de la captivitat dels prejudicis, perquè puguem
anar molt més enllà i enriquir-nos mútuament al llarg de l’any.

Invocacions
Invoquem Déu, estimats germans, perquè el seu amor ens disposi
a avançar en un compromís seriós de perseverar en la unitat tan
desitjada.
• Vós que porteu la Bona Nova als desvalguts, Senyor...
• Vós que proclameu als captius la llibertat, Crist...
• Vós que doneu als cecs el retorn de la llum, Senyor...

Pregària Universal
Demanem al Senyor, que ens proveeixi de coratge i
d’intel·ligència, per saber quina és la millor drecera per conservar i
animar el foc del diàleg ecumènic. R/. Escolteu-nos Senyor.
• Per l’Església santa i catòlica, que, mostrant-se humil i senzilla,
sigui una llar oberta a tots els cristians. Preguem al Senyor.
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• Pel Papa Francesc i per tots els altres bisbes de l’Església, que
considerin el seu ministeri com un servei humil a la caritat i a la
unitat. Preguem el Senyor.
• Perquè tots els cristians construïm ponts d’acolliment i
d’intercanvi mutu. Preguem el Senyor.
• Per tots els batejats, que estem cridats a proclamar la grandesa
del Senyor, que no ens passi de llarg la necessitat de progressar en el
camí de la unitat de tots els cristians. Preguem el Senyor.
• Per nosaltres mateixos i per la nostra comunitat (/parròquia),
que el Senyor ens ajudi a viure en l’amor fratern, lliure de divisions i
enveges. Preguem el Senyor.
Us demanem Senyor, que el nostre viure, gràcies al teu amor,
estigui lliure de tot esclavatge i ens guiïs al compliment de la unitat
de tots els cristians. Per Crist Senyor nostre.

Dia vuitè
Dilluns, dia 25 de gener de 2016
Cors abrandats per la unitat
LA CONVERSIÓ DE SANT PAU, apòstol.
PROPI: SANTORAL (MISSAL I LECCIONARI), GLÒRIA. PREFACI I D’APÒSTOLS

Monició Inicial
Ens trobem avui en el darrer dia de la Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians. I en aquesta Eucaristia demanem al Senyor que
els nostres cors estiguin motivats, desperts, abrandats, perquè la
unitat dels cristians vagi endavant, cada dia més. Que tots els
batejats en Crist estem, esperançats, ben disposats i ferms en la
pregària i en l’acció perquè siguem dignes testimonis i totes les
comunitats cristianes sentin el desig fervent de comunió. No perdem
cap oportunitat en tot allò que faci possible avançar en la unitat, ni
que sigui un sol pas. Tanta és la urgència i la necessitat d’un món
que demana, moltes vegades, sense saber-ho, coherència i
autenticitat. Batejats en Crist, cridats a predicar la Bona Nova de
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l’Evangeli, que el do de la Unitat, ens acompanyi algun dia i
proclamem tots junts la grandesa del Senyor.

Invocacions
Déu, que no ens deixa mai de la mà, i ens ha donat el seu Fill per
il·luminar-nos el camí de la vida, siguem fidels servents del seu
Amor.
• Vós, que ens renteu de tot pecat, Senyor...
• Vós, que ens alimenteu amb la vostra Santa Paraula i el vostre
Cos gloriós, Crist...
• Vós, que seieu a la dreta del Pare, Senyor...

Pregària Universal
Preguem germans estimats, perquè anem per tot el món, units a
Crist, com a sarments d’un sol Cep, creixent en l’amor fratern. R/.
Us ho demanem Senyor.
• Preguem pel Papa Francesc, que presideix l’Església en la
caritat. Que el Senyor l’ajudi en el seu ministeri i senti l’escalf del
seu amor Redemptor. Preguem el Senyor.
• Pel Patriarca Ecumènic de Constantinoble i pels altres
Patriarques de l’orient. Que el Senyor escolti, misericordiós, les
seves pregàries ardents. Preguem el Senyor.
• Preguem per l’Arquebisbe de Canterbury i totes les comunitats
cristianes evangèliques. Perquè el Senyor els il·lumini i els conforti
amb la seva pau. Preguem el Senyor.
• Preguem pel món sencer. Que descobreixin Jesucrist, el Nostre
Redemptor i, així, la llibertat i la justícia arrelin com a llavor del
Regne.
• Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia. Que el Senyor
engrandeixi en tots nosaltres un cor inflamat, abrandat de zel i
d’amor per contribuir a la plena unió de tots els cristians. Preguem el
Senyor.
Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia. Que el Senyor
engrandeixi en tots nosaltres un cor inflamat, abrandat de zel i d’amor
per contribuir a la plena unió de tots els cristians. Preguem el Senyor.
27

II. CELEBRACIÓ ECUMÈNICA DE LA PARAULA DE DÉU

Esquema de celebració
INTRODUCCIÓ
a)
Entrada solemne (la Bíblia encapçala la processó d’entrada — o
la Creu, o una Icona— seguida de la presidència). Pot haver-hi
l’acompanyament d’orgue o un cant que pot ser per ex. Un sol
Senyor, una sola fe o també, Glòria a Vós, oh Crist Senyor.
b)
Salutació litúrgica: El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el
vostre esperit.
c)
Acolliment: Germanes i germans, som aquí perquè ens urgeix la
pregària de Jesús demanant al Pare que tots siguem u. Ens hi volem
unir perquè ens pesa mirar la història de les divisions i errors
passats i presents que han teixit les divisions entre cristians. Per
això, compartint el dolor de la separació, implorant el perdó de les
nostres faltes i manifestant la voluntat de treballar per la
reconciliació invoquem la gràcia de Déu en uns moments de silenci.
d)
Invocació
•
Vós heu pregat perquè siguem consagrats en la veritat, Senyor,
tingueu pietat.
•
Vós heu pregat que siguem preservats del Maligne, Crist,
tingueu pietat.
•
Vós heu pregat perquè siguem plens de la joia de l’Esperit Sant,
Senyor, tingueu pietat.
e)
Col·lecta: (la donada per al dia de la setmana) o aquesta altra:
Renoveu, Senyor, en nosaltres el do de l’Esperit Sant perquè ens
purifiqui en les aigües del penediment; que ens doni un sol cor i una
sola ànima per a glorificar el vostre nom i cantar la vostra
misericòrdia. Obriu el nostre esperit per escoltar la vostra Paraula
talment que les escriptures il·luminin plenament els nostres cors; que
l’Esperit sant ens comuniqui el vostre amor i ens inspiri la pregària
d’avui pels nostres germans i germanes en la comunió de la vostra
Església santa. Per nostre Senyor Jesucrist... T/ Amén.
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•

LECTURES
Lectura profètica (A.T.)
Salm responsorial
Lectura apostòlica (N.T.)
Aclamació evangèlica
Lectura evangèlica
(si es creu oportú, abans de cada lectura pot haver-hi un
interludi d’orgue)
Homilia
INTERCESSIONS
Celebrant:
Presentem la nostra pregària al Pare. Demanem especialment per la
reconciliació de tots els cristians. Que ens reuneixi en un sol ramat
sota el guiatge del mateix i únic Pastor, nostre Senyor Jesucrist.
Diaca:
1. Perquè els cristians de totes les confessions siguem fidels a
l’Evangeli donant testimoni de Crist davant del món, (cant.)
Dominum deprecemur. R. Te rogamus, audi nos.
2. Perquè concedeixi a les Esglésies d’enfortir i engrandir allò que
les uneix i de superar allò que les separa.
3. Perquè concedeixi als qui participen en reunions de diàleg
ecumènic el seu Esperit d’amor i de veritat.
4. Perquè la carta ecumènica inspiri a tots els cristians, actitud de
diàleg i respecte mutu per a una més gran col·laboració de les
Esglésies.
5. Perquè apunti aviat el dia en què tots puguem compartir l’únic
Pa de vida i el calze d’una mateixa Eucaristia.
6. Perquè els que ens hem aplegat en pregària per la unitat ens
ajudem mútuament a ser fidels a la paraula del Senyor.
Celebrant:
Escolteu, Pare, el que us demanem amb fe: concediu a tots els
cristians i a tothom, el do de la reconciliació, de la unitat i de la
pau. Per Jesucrist Senyor nostre.
Testimonis de cada confessió (si n’hi ha)
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Invitació al do de pau i pregària del Parenostre
Diaca:
Germans, doneu-vos la pau amb esperit de reconciliació
(Tot seguit tots poden cantar Ubi caritas (On hi ha caritat i amor)
Celebrant:
Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge,
gosem dir. Parenostre...
Celebrant:
Perquè vostres són el regne, el poder i la glòria, Pare, Fill i Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.
Tothom:
Amén.
CONCLUSIÓ
Benedicció conclusiva
C. Que el Senyor us beneeixi i us guardi. T/ Amén.
C. Que us faci veure la claror de la seva mirada i s’apiadi de
vosaltres. T/ Amén.
C. Que giri el seu rostre envers vosaltres i us doni la seva pau.
T/ Amén.
Cant Final: Vós sou, Senyor, ma fortalesa.
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Dia Primer
Dilluns, dia 18 de gener de 2016
Removeu la pedra
Ez 37,12-14
Sl 71,18b-23
Rm 8,15-21
Mt 28,1-10

Jo obriré els vostres sepulcres, us en faré sortir, oh
poble meu!
El teu poder i la teva justícia, oh Déu, arriba fins
al cel!
Sofrint amb ell, serem també glorificats amb ell
No és aquí: ha ressuscitat, tal com va dir

Comentari
Les reflexions d’aquest dia han estat preparades pel Centre de la
Joventut Catòlica de l’arxidiòcesi de Riga a partir de l’experiència
del viacrucis ecumènic que organitza any rere any: un esdeveniment
molt rellevant a Letònia. Ajuda a reflexionar sobre què significa la
passió i la resurrecció en el context letó i, alhora, situa les gestes
que els cristians batejats han de proclamar.
• El període soviètic de Letònia pesa encara sobre tot el país.
Hi ha aflicció, pena i ferides obertes difícils de perdonar.
S’assembla tot a la gran pedra que tancava l’entrada del sepulcre
de Jesús. Les ferides d’aquesta índole solen empresonar-nos en
un sepulcre espiritual.
• Però si unim la nostra pena a la seva en els nostres
sofriments, la història no acaba aquí, no ens tanquem en els
nostres sepulcres. El terratrèmol de la resurrecció del Senyor és
l’esdeveniment extraordinari que obre els sepulcres i allibera del
dolor i de l’ amargor que comporta aïllar-se els uns dels altres.
• Aquesta és la gran gesta del Senyor: l’amor que fa tremolar
la terra, remou les pedres, allibera i invita al matí d’un nou dia.
Amb la llum d’aquest nou dia ens unim als nostres germans i
germanes, els quals, ells també, han sofert i han patit presó. Com
Maria Magdalena,”anem corrents“, d’aquest moment de joia, a
anunciar als altres el que el Senyor ha obrat.
32

Pregària
Senyor Jesús, vós ens heu estimat des de sempre i heu mostrat la
pregonesa del vostre amor morint per nosaltres a la creu i així heu
compartit les nostres penes i sofriments. En posar ara els obstacles
que ens separen del vostre amor al peu de la creu, removeu les
pedres que ens empresonen. Obriu-nos a la llum del matí de la vostra
resurrecció. Que ens reconciliem amb els germans i germanes dels
quals estem separats. Amén.
Pistes de reflexió
1. Quins són els esdeveniments, situacions i circumstàncies a
propòsit dels quals ens tanquem en els nostres sepulcres, en la
tristesa, el dolor, l’angúnia, l’ansietat i la desesperació? Què ens
impedeix d’acceptar la promesa i la joia de la resurrecció de Crist?
2. Estem a punt per compartir l’experiència de Déu amb qui ens
reunim?

Dia Segon
Dimarts, dia 19 de gener de 2016
Cridats a ser missatgers de la joia
Is 61,1-4

Sl 133
Fl 2,1-5

Jn 15,9-12

L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el
Senyor m’ha ungit; m’ha enviat a portar la bona nova
als pobres
Que n’és, de bo i agradable, viure tot junts els germans!
Us demano que feu complet el meu goig: tingueu els
mateixos sentiments i el mateix amor els uns pels altres,
unàmimes i units de cor
Us he dit tot això perquè la meva oia sigui també la
vostra, i la vostra joia sigui completa
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Comentari
A Letònia durant l’època soviètica no era possible cap presència
cristiana als mitjans de comunicació. Aconseguida la independència,
la ràdio nacional començà a difondre programes cristians
principalment entorn de la unitat i la missió. Promogué, a més, un
fòrum de diàleg entre responsables de les diverses Esglésies. El
testimoniatge públic d’amor, respecte i joia mutus dels invitats a
aquestes emissions radiofòniques ha enfortit molt l’esperit ecumènic
entre els letons. És a partir d’aquesta experiència que s’inspiren les
reflexions següents.
• La joia de l’evangeli crida els cristians a viure la profecia
d’Isaïes: “L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el
Senyor m’ha ungit; m’ha enviat a portar la bona nova als pobres”.
Sentim un gran desig de la bona notícia per tal de guarir els
nostres cors trossejats i alliberar-nos de tot allò que ens encadena
i ens fa captius.
• Quan el sofriment ens envaeix i entristeix no és d’estranyar
que ens manquin les forces per anunciar la joia de l’evangeli.
Nogensmenys, fins i tot quan ens sentim incapaços per oferir res
als altres, en brindar testimonialment el poc que tenim, Jesús
beneeix el nostre gest i l’engrandeix, en nosaltres i en els qui
tenim entorn.
• Jesús diu: “Com el Pare m’ha estimat, jo també us he
estimat; manteniu-vos en el meu amor” i “estimeu-vos els uns als
altres com jo us he estimat”. Així és com descobrim la seva joia
en nosaltres. Aquest amor recíproc i aquesta joia mútua es troben
al cor de la nostra pregària per la unitat. Ho diu el salm: “Com
n’és, de bo i agradable, viure tots junts els germans”.
Pregària
Déu d’amor, mireu benignament la nostra voluntat de servir-vos
tot i la pobresa i limitacions que patim. Enfortiu els desigs més
pregons dels nostres cors. Guariu-los per tal que siguem capaços
d’estimar com ens heu estimat. Atorgueu-nos el do de la unitat; que
us puguem servir amb joia i alhora compartir l’amor per a tothom.
Us ho demanem en nom del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor.
Amén.
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Pistes de reflexió
1. Què trobem en el món i en les Esglésies que pugui enterbolir
la joia?
2. Què podem rebre dels altres cristians a fi que la joia de Jesús
en nosaltres ens faci testimonis de les bones notícies?

Dia tercer
Dimecres, dia 20 de gener de 2016

El testimoniatge de la fraternitat
Jr 31,10-13
Sl 122
1Jn 4,16b-21
Jn 17,20-23

Arriben a les altures de Sió cridant de goig
Augureu la pau a Jerusalem. Que visquin segurs els qui
t’estimen
Si algú afirmava: “Jo estimo Déu”, però detestava el seu
germà, seria un mentider
Que tots siguin u, perquè el món cregui que vós m’heu
enviat

Comentari
D’uns deu anys ençà s’ha fet present a Letònia el “Camí Nou”,
una comunitat catòlica internacional, amb vocació ecumènica, de
composició catòlica i luterana. Junts, els seus membres, viuen
l’experiència de la joia de la fraternitat en Jesucrist i, alhora, el
dolor de la desunió. Com a signe d’aquesta divisió, a l’hora de la
pregària vespertina posen damunt l’altar una patena i un calze buits.
La seva experiència ha inspirat la reflexió següent.
• La divisió entre cristians és un obstacle per a
l’evangelització. El món no pot creure que som deixebles de Jesús
perquè l’amor que ens tenim els uns als altres no és complet. No
podem participar junts del cos i de la sang de Crist de l’eucaristia,
el sagrament de la unitat, i això és causa d’un gran sofriment.
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• La font d’on brolla la nostra joia és la vida de comunió en
Crist. La nostra vida en fraternitat consisteix en acollir
diàriament, estimar, servir, pregar i testimoniar juntament amb els
cristians d’altres tradicions. Aquesta és la perla de valor immens
que l’Esperit Sant ens ha donat.
• El vespre abans de la seva mort, Jesús pregà per l’amor i la
unitat entre nosaltres. Avui elevem les nostres mans i preguem
amb ell per la unitat cristiana. Preguem pels bisbes, els ministres i
els membres de totes les Esglésies. Preguem que l’Esperit ens guiï
tots pel camí de la unitat
Pregària
Senyor Jesús, a vós que pregàreu per tal que tots siguem u, us
demanem la unitat dels cristians com vós la voleu, pels mitjans que
vós heu establert. Que el vostre Esperit ens faci sofrir per la
separació, que siguem conscients del nostre pecat i que esperem per
damunt de tota esperança. Amén.
Pistes de reflexió
1. Com ens mirem els cristians de les altres Esglésies i estem
disposats a demanar-los perdó pels prejudicis que tenim a propòsit
d’ells?
2. Què pot fer cadascú de nosaltres per rebaixar la desunió entre
cristians?

Dia quart
Dijous, dia 21 de gener de 2016
Un poble sacerdotal cridat a proclamar l’evangeli
Gn 17,1-8
Sl 145,8-12

El teu nom serà Abraham, perquè et faré pare
d’una multitud de pobles
El Senyor és compassiu i benigne, lent per al
càstig, gran en l’amor
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Rm 10,14-15
Mt 13,3-9

Com creuran en ell, si no n’han sentit parlar?
Una part de les llavors va caure en terra bona i
donà fruit: unes llavors van donar el cent, unes
altres el seixanta, unes altres el trenta per u

Comentari
Les reflexions següents foren inspirades pels productors del
programa cristià del matí del diumenge Vertikale. El repte de
mantenir aquesta veu cristiana a la televisió nacional letona ha
demostrat que, només quan aprenem a escoltar els altres cristians
com a germanes i germans, podem atrevir-nos a portar la paraula de
Déu a l’espai públic.
• Als nostres dies, com mai, les paraules entren a riuades a les
nostres llars; no sols pel fet de les converses que tenim, ans
sobretot per la televisió, la ràdio i ara les xarxes socials. Aquestes
paraules tenen el poder de construir i destruir. Una bona part d’un
oceà de mots com aquest, no mereix atenció; és insignificant, poc
profitós.
• En aquest oceà, sense res per agafar-se, ens hi podem
ofegar. Però hem escoltat una Paraula que ens ha estat tramesa
com àncora de salvació. Ens crida a la comunió, ens invita a unirnos a tots els qui també l’han escoltada. Un temps no érem poble,
però ara som poble de Déu.
• Més encara, som poble sacerdotal. Si els nostres mots
s’uneixen amb els qui també han rebut la Paraula, no seran més
com gotes perdudes dins l’oceà. Per parlar, disposem d’una
Paraula amb poder. Units podem dir amb força: Yeshua – Déu
salva.
Pregària
Senyor Jesús, vós heu dit que coneixeran que som deixebles
vostres, si hi ha amor entre nosaltres. Feu que, enfortits per la vostra
gràcia, treballem incansablement per la unitat visible de la vostra
Església a fi que, la bona notícia que som cridats a proclamar, sigui
perceptible en les nostres paraules i accions. Amén.
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Pistes de reflexió
1. Quines ambicions personals, rivalitats i falses imatges en
nosaltres, respecte als altres cristians, enfosqueixen la proclamació
de l’Evangeli?
2. Qui, de part nostra, rep una paraula de vida?

Dia cinquè
Divendres, dia 22 de gener de 2016
La fraternitat dels Apòstols
Is 56,6-8
Sl 24
Ac 2,37-42

Jn 13,34-35

El meu temple serà anomenat “casa d’oració per a
tots els pobles”
Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels
apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el
pa i a assistir a les pregàries
Us dono un manament nou: que us estimeu els uns
als altres

Comentari
La fraternitat viscuda dels responsables cristians és l’expressió
visible de la vida ecumènica letona. Aquests responsables es
reuneixen regularment a Gaizins, el puig més alt de Letònia, i altres
indrets, per jornades de 40 hores de pregària, convivència i
compartició d’ àpats. Tot al llarg d’aquests aplecs hom prega i
constantment pren part en el culte. Els responsables hi tenen així
l’ocasió de renovar-se com a col·laboradors de Crist. Fou el
fundador de la casa letona de pregària per a tots els pobles qui
inspirà la reflexió següent.
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• El manament de Jesús d’estimar-nos els uns als altres no és
una teoria. La nostra comunió d’amor es concreta quan ens
reunim com a deixebles de Crist i compartim la vida fraterna i la
pregària en el do de l’Esperit.
• Com més els cristians, especialment els seus responsables,
fan camí junts amb humilitat i paciència, més eliminen els seus
prejudicis, més descobreixen Crist en els altres i més esdevenen
testimonis del Regne de Déu.
• L’ecumenisme pot semblar a primer cop d’ull complicat. I,
amb tot, la joia de la fraternitat i la compartició de la taula, la
pregària i la lloança en comú són els trets característics de
l’experiència apostòlica. És en això que obeïm el manament
d’estimar-nos i de proclamar el nostre Amén a la pregària de Crist
per la unitat.
Pregària
Déu de nostre Senyor Jesucrist, Pare de la Glòria, concediu a tots
els cristians, i en particular als qui tenen l’encàrrec de guiar la vostra
Església, l’esperit de saviesa i de ciència a fi que puguem percebre
amb els ulls del cor l’esperança a la qual ens heu cridat: un sol cos i
un sol Esperit, un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol
Déu i Pare de tots, que regna per damunt de tots, per tots i en tots.
Amén.
Pistes de reflexió
1. Fem l’experiència de trobar-nos, com a germanes i germans
en Crist, per viure la fraternitat cristiana, compartir els àpats i pregar
junts?
2. Què esperem dels bisbes i altres responsables de les Esglésies
per avançar vers la unitat visible de l’Església? Com podem ajudarlos i animar-los?
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Dia sisè
Dissabte, dia 23 de gener de 2016
Escolteu aquest somni
Gn 37,5-8

Escolteu quin somni he tingut

Sl 126
Rm 12,9-13

Ho crèiem un somni
Estimeu-vos afectuosament amb un amor fratern,
avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres
Els llibres que es podrien escriure no cabrien en el
món sencer

Jn 21,25

Comentari
La desunió dels cristians fa mal. Les Esglésies sofreixen de no
poder seure unides com una família al voltant de la taula del Senyor;
sofreixen a causa de les seves rivalitats i hostilitats històriques. Una
resposta individual a la desunió dels cristians, el 2005, ho fou, sens
dubte, la creació de la revista ecumènica “Kas Mus Vieno?”(Què
ens uneix?). Les reflexions que segueixen s’inspiren en l’experiència
de creació d’aquesta revista.
• Josep tingué un somni, i aquest somni era un missatge de
Déu. Quan Josep explicà el seu somni, la reacció dels germans
fou d’odi i de violència perquè el somni volia dir que ells havien
d’inclinar-se davant seu. Finalment, la fam portà els germans a
Egipte i, ho vulguis o no, s’hagueren d’inclinar davant d’ell. Però,
en lloc de la humiliació i el deshonor que temien, aquest fou un
moment de reconciliació i gràcia.
• Jesús, com Josep, ens revela una visió, un missatge sobre
com és la vida en el Regne del seu Pare. És una visió de la unitat.
Però, com als germans de Josep, aquesta visió ens agafa sovint
descol·locats, la temem i la refusem pel que implica. Ens demana,
en efecte, que ens sotmetem a la voluntat de Déu, que ens
inclinem davant d’ell. Pel que sembla, però, tenim por de perdre,
quan la visió no és de pèrdues, és de guanys. Concerneix, sí, els
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germans i germanes que hem perdut i ara esperem de trobar pel
camí de retorn a la unitat de la família.
• Hem escrit molts textos ecumènics. No podem circumscriure
la visió de la unitat cristiana, però, en declaracions i acords, per
rellevants que siguin. La unitat que Déu desitja per a nosaltres, la
visió que ens en presenta, supera de molt tot el que puguem
expressar en paraules i continguts de llibres. Aquesta visió s’ha
d’encarnar en les nostres vides, en les nostres pregàries i en la
missió que compartim amb els nostres germans i germanes. S’ha de
veure i tocar principalment en l’amor que ens manifestem els uns
als altres..
Pregària
Pare nostre que esteu en el cel, atorgueu-nos de ser humils per
escoltar la vostra veu, acollir la vostra crida i acomplir el somni de la
unitat de la vostra Església. Feu-nos sentir la tristesa de la desunió.
On les divisions han fet en nosaltres un cor de pedra, feu que,
abrandats pel foc de l’Esperit, siguem u en Crist, com ell és u en vós,
a fi que el món cregui que vós l’heu enviat. Us ho demanem en nom
de Jesús. Amén.
Pistes de reflexió
1. Què vol dir portar els nostres somnis d’unitat cristiana als
peus de Crist?
2. En què la visió de la unitat que té el Senyor crida les Esglésies
avui a renovar-se i canviar?

Dia setè
Diumenge, dia 24 de gener de 2016
L’acolliment en la pregària
Is 62,6-7

Jerusalem, a les teves muralles he apostat sentinelles,
que mai no callin, ni de dia ni de nit
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Sl 100
1Pe 4,7b-10
Jn 4,4-14

Aclameu el Senyor arreu de la terra, serviu el Senyor
amb alegria
Sigueu assenyats i sobris, i així podreu pregar
L’aigua que jo li donaré es convertirà dintre d’ell en
una font d’on brollarà vida eterna

Comentari
L’experiència de la pregària comuna, durant els vuit dies de la
Setmana de pregària per la unitat cristiana, ha ajudat els cristians
de la petita vila de Madona a trobar-se com amics. Un fruit
particular d’aquestes trobades ha estat l’obertura d’una capella de
pregària ecumènica al centre de la ciutat, arranjada amb elements
de les tradicions luterana, catòlica i ortodoxa. Els cristians de
Madona s’hi veuen habitualment per pregar al llarg de tot el dia.
Aquesta experiència és al rerefons de les reflexions que segueixen.
• Si el poble de Déu segueix dividit i els cristians continuem
manifestant-nos estranys els uns dels altres, sempre serem
estrangers en una terra desconeguda, com Jesús a Samaria. Ens
mancarà acolliment, seguretat i repòs.
• El poble d’Israel desitjava un lloc segur per retre culte al
Senyor. Isaïes ens parla respecte d’un fet singular del Senyor: els
sentinelles a les muralles de Jerusalem a fi que el seu poble
pogués retre-li culte nit i dia amb completa seguretat.
• Durant la Setmana de pregària les nostres esglésies i
capelles són llocs de seguretat, d’acolliment i repòs. La gent s’hi
reuneix per pregar. D’ací el repte d’aquesta setmana: cal que
comptem amb més temps i espais per a la pregària, perquè com
més preguem junts, més esdevenim poble.
Pregària
Senyor Jesús, vós demanàreu als apòstols de pregar amb vós. Feu
que puguem oferir al món temps i espais privilegiats d’acolliment i
pau per tal que, pregant amb altres cristians, arribem a conèixer-vos
millor. Amén.
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Pistes de reflexió
1. Com podem promoure l’acolliment mutu entre les parròquies i
comunitats de la nostra localitat?
2. Hi ha en el nostre veïnat un espai on els cristians de diverses
tradicions puguin reunir-se per pregar, i si no era així, podem ajudar
a promoure’l?

Dia vuitè
Dilluns, dia 25 de gener de 2016
Cors abrandats per la unitat
Is 52,7-9
Sl 30
Col 1,27-29

Lc 24,30-36

Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del
missatger de bones noves que anuncia la pau i la felicitat
Has mudat en danses els meus planys
Déu ha volgut fer conèixer la riquesa i la glòria
d’aquest misteri a favor dels pagans, és a dir que
Crist estigui en vosaltres
Començant pels llibres de Moisès i continuant pel de
tots els profetes, els va explicar tots els passatges de
les Escriptures que es referien a ell

Comentari
Diferents Esglésies de Letònia han treballat conjuntament en
l’evangelització gràcies a “Alpha Course”, una experiència iniciada
per l’Església Anglicana de la Santíssima Trinitat, de Brompton,
prop de Londres. Els letons que han arribat a la fe ajudats per
aquest programa es mantenen oberts per aprendre i enriquir-se
mitjançant les aportacions d’altres comunitats cristianes. Aquesta
experiència ha inspirat les reflexions que segueixen.
• Els deixebles del tot desfets que sortien de Jerusalem per
anar cap a Emmaús, havien perdut l’esperança que Jesús seria el
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Messies i s’allunyaven de la seva comunitat. Feien el viatge de la
separació i de l’aïllament.
• Per contrast, tornaren a Jerusalem plens d’esperança amb el
missatge de l’Evangeli a flor de llavis. L’anunci de la resurrecció
els tornà enrere al cor de la comunitat i dins la comunió fraterna.
• Els cristians tracten sovint d’evangelitzar amb esperit
competitiu, portats per la dèria d’omplir les pròpies esglésies.
L’ambició anul·la el desig que d’altres escoltin el missatge
evangèlic que dóna vida. La veritable evangelització demana
d’anar d’Emmaús a Jerusalem, de l’aïllament a la unitat.
Pregària
Senyor Jesús, vós heu abrandat els nostres cors, i ens heu fet
tornar vers els nostres germans i germanes amb el missatge
evangèlic a flor de llavis. Ajudeu-nos a veure què l’esperança i
l’obediència als vostres manaments condueix sempre vers la més
gran unitat del vostre poble. Amén.
Pistes de reflexió
1. Quines són les decepcions que ens aïllen dels altres?
2. Quins són els dons (iniciatives, mètodes i programes) que
podem rebre d’altres comunitats cristianes?

La primera part per a les Celebracions Eucarístiques és una col·laboració de
l’Arquebisbat de Tarragona. L’adaptació al català dels textos per a la celebració
de la Paraula és del Centre Ecumènic de Catalunya.
Dipòsit legal: B 115-2016
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